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  التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد
  لعالج األطفال أدوية أفضل استحداثبما في ذلك 

  
  
  لى نحو رشيداستعمال األدوية ع

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

مايو /  في دورته الثامنة عشرة بعد المائة التي عقدت في أيار          ،تقدم عدد من أعضاء المجلس التنفيذي       -١
، باقتراح عدد من التعديالت على مشروع القرار الذي تضمنه التقرير المقدم حول استعمال األدوية على ٢٠٠٦

 وقد نظر فريق الصياغة غير      ١.فيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية الدوائية     التقدم المحرز في تن   : نحو رشيد 
وعلى ذلك وافق المجلس على     . الرسمي في التعديالت المقترحة، غير أنه لم يستطع إنجاز عمله في هذا الشأن            

 التقريـر    هذا ويورد ٢٠٠٧.٢يناير  / إرجاء النظر في هذا الموضوع إلى دورته التي ستعقد في كانون الثاني           
 كما أنه يولي االهتمام إلى الجوانـب        ٣. الرجوع إليها  ولتيسيرملخصاً لعدد من القضايا الرئيسية لبيان ترابطها        

التي يركز عليها مشروع القرار، وتلك التي طلب أعضاء المجلس مزيداً من المعلومات حولها، أو التـي لـم                   
الطلب الحالي للنظر في هذا الموضوع من وقد جاء . اتوافق في اآلراء بشأنه الوصول إلى    منيتمكن األعضاء   

على نحو رشيد    حول استعمال األدوية     جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون    واقع المناقشات التي تضمنتها     
من قبل واصفي األدوية والمرضى، في سياق الخطر الناجم عن مقاومة مضادات الميكروبات والـذي يحيـق                 

.  بشأن تحسين احتواء مقاومة مضادات الميكروبـات       ٢٧-٥٨ج ص ع  لمي، واعتماد القرار    باألمن الصحي العا  
اسـتعمال  وشددت دول أعضاء على ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة المشكلة العالمية الخطيرة المتمثلة في              

  . رشيد غيراألدوية على نحو
  
خبراء بشأن االسـتعمال الرشـيد      لقد وضع تعريف استخدام األدوية على نحو رشيد خالل مؤتمر ال          و  -٢

الدوائيـة   الخاص باالسـتراتيجية     ٢٧-٣٩ج ص ع  ، واعتمده القرار    ١٩٨٥للعقاقير، الذي عقد في نيروبي عام       
وتهدف االستراتيجية الدوائية للمنظمة .  الخاص باالستراتيجية الدوائية المنقحة١١-٥٤ج ص ع، والقرار المنقحة
إلى حصول جميع الناس في كل مكان علـى         ،  ١١-٥٤ج ص ع   القرار   ، والمرتكزة على  ٢٠٠٧-٢٠٠٤للحقبة  

                                                            
 .١١٨/٦ت م  انظر الوثيقة   ١
ـ ١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت م - إ د ت م الوثيقة     ٢ س التنفيـذي الثامنـة   ، المحضر الموجز للجلسة الثالثة لدورة المجل

 ).النص اإلنكليزي(، ١عشرة بعد المائة، الفرع 
 .١١٨/٦ت م و٥٨/١٤  لالطالع على مزيد من التفاصيل وعلى نبذة عامة، انظر الوثيقتين ج  ٣
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األدوية األساسية التي يحتاجون إليها وضمان مأمونية األدوية ونجاعتها وجودتها، ووصفها واستعمالها علـى              
 المهنيين الصحيين والمـستهلكين     قبل وقد عملت المنظمة بالتالي على ضمان استخدام األدوية من           ١.نحو رشيد 
  وعليه ٢.ماً عالجياً سليماً ذا مردودية بغية تعزيز طاقات األدوية إلى أقصى حد في إطار توفير الرعاية               استخدا

يشمل نطاق استخدام األدوية على نحو رشيد أو جيد النوعية، القضاء على فـرط وقلـة اسـتعمال األدويـة                    
شـيد الـذي يـتم مـن خاللـه          وقد أظهرت نُظم الرصد داخل المنظمة النهج غيـر الر         . التقيد بالعالج  وعدم

األدوية على مستوى العالم، وأوضحت أن تنفيذ سياسات وطنية تهدف إلى التشجيع علـى اسـتعمال                 استعمال
وال يمكن تحقيق أهداف االستراتيجية الدوائية للمنظمـة أو تنفيـذ           . األدوية على نحو رشيد يعد أمر غير كاف       

مضادات الميكروبات، تنفيذاً تاماً ما لم تحل هذه المشاكل          بشأن تحسين احتواء مقاومة      ٢٧-٥٨ج ص ع  القرار  
  .األساسية

  
 مليـون دوالر    ٥٥٠ ٠٠٠ بلغت قيمة مبيعات األدوية على الصعيد العالمي حوالى          ،٢٠٠٤وفي عام     -٣

وتشير البينات المتوافرة إلـى أن      . نفق على األدوية  تُ٪ من الميزانيات الصحية     ٤٠٪ إلى   ١٠أمريكي، كما أن    
 من نصف مجموع األدوية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ونسبة كبيـرة                 أكثر

من األدوية، والسيما المضادات الحيوية، في البلدان المتقدمة تستخدم استخداماً غير مناسب، مما يـؤدي، فـي        
 األموال  من شراء عدة أدوية باإلنفاق عليها       عالوة على ذلك، فإن   و. أغلب األحيان، إلى هدر الموارد الشحيحة     

إضافة إلى ذلك، يـسفر     .  يتكبدها الفقراء والمحرومون في البلدان النامية      فادحةالخاصة، يؤدي إلى أعباء مالية      
وتتـسبب  .  سيئة تحدث للمرضى وقد يلحق بهـم أضـراراً  حصائلاستعمال األدوية على نحو غير رشيد عن       

 اآلخذة في التفاقم إلى حد كبير في العالم نتيجة لفرط استخدام المضادات الحيوية              مقاومة مضادات الميكروبات  
 ٤٠٠٠وقد قدرت تكاليفها السنوية بما يتراوح بين        . على نحو غير مالئم، في رفع معدالت المراضة والوفيات        

تسبب التفاعالت  وبالمثل، ت .  مليون يورو في أوروبا    ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي في الواليات المتحدة و       ٥٠٠٠و
 استخدام عدد أكبـر مـن األدويـة         للمبالغة في الدوائية الضائرة واألخطاء العالجية التي تتزايد بدورها نتيجة         

 مليـون جنيـه     ٣٨٠والوفيات، والتي قدرت تكاليفها السنوية بما يـساوي         المتاحة في رفع معدالت المراضة      
 مليـون دوالر أمريكـي لكـل        ٥‚٦رلندا الشمالية، وحتى    أسترليني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأي      

 التخفيف من وطأة مثل تلك األضرار إلى أدنى حد إال           وال سبيل إلى  . مستشفى في الواليات المتحدة األمريكية    
  .عن طريق اتخاذ تدابير كافية لمكافحة استعمال األدوية على نحو غير رشيد

  
، أعدت األمانة قاعدة بيانـات بـشأن        ١١-٥٤ج ص ع  القرار  وسعياً إلى أداء دور الرصد المحدد في          -٤

التي أجريـت   )  دراسة حتى اآلن   ٧٥٠(الدراسات االستقصائية المنشورة وغير المنشورة عن استخدام األدوية         
أن عدد  إلى   المعطيات   وتشير.  في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية         ١٩٩٠منذ عام   

 اقتصر فقط على حـوالى      ،الذين تلقوا عالجاً يتسق مع الدالئل السريرية للعديد من الحاالت الشائعة          المرضى  
أي تحسن خالل السنوات الخمس عشرة الماضـية وذلـك علـى             لم يسجل    وإن٪ من مجموع المرضى،     ٤٠

 تلقى ما يقل عن نصف      على سبيل المثال،  ف. مستوى الرعاية الصحية األولية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية        
، بينما أعطيت مضادات حيوية لما يربو       اإلمهاء الفموي مجموع المرضى المصابين بإسهال حاد عالجاً بأمالح        

ويكاد عدد المرضى المصابين بالتهاب رئوي الذين تلقوا عالجـاً بمـضادات حيويـة              . على نصف المرضى  
من نصف مجموع المرضى المصابين بعـدوى   أكثر تلقى في حين ،مناسبة يزيد على نصف مجموع المرضى 

وتـشير المعطيـات    .  العليا عالجاً بمضادات حيوية على نحو غير مناسب        التنفسيفيروسية في مسالك الجهاز     
وعلى سبيل المثال،   . بوضوح إلى أن استخدام األدوية في القطاع الخاص فاق استعمالها في القطاع العام سوءاً             

                                                            
  .WHO/EDM/2004.5 الوثيقة    ١
 .٥٨/١٤ الوثيقة ج   ٢
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سهال الحاد لدى األطفال عالجاً يتسق مع الدالئل السريرية في القطاع العـام             ٪ من حاالت اإل   ٤٠تلقى حوالى   
وكانـت نـسبة    .  الربح الذي يستهدف ٪ من الحاالت التي تلقت مثل هذا العالج في القطاع           ٢٠مقارنة بأقل من    

قم هذا الـر ٪، و٥٠ترمي إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد تقل عن       بتدخالت  المسوحات المصحوبة   
وقد تم اعتماد معظم هذه التـدخالت علـى الـصعيد           .  سنة ١٥رة عدد البلدان طوال     منخفض بالمقارنة مع كث   

وعلى الرغم  . ٪ منها تقييماً كافياً من حيث أثرها على استخدام األدوية         ٢٠المحلي، ولم يجر تقييم إال ما يقارب        
٪ مـن   ٧٥يات اإلدارية واالقتـصادية، إال أن       من أن بعض التدخالت األكثر فعالية واستدامة تدمج االستراتيج        

  .٪٢٥التدخالت المنفذة كانت تثقيفية ولم تبلغ نسبة التدخالت اإلدارية أو االقتصادية سوى 
  
 على سد الثغـرات فـي المعـارف    ، على مدى السنوات العشر الماضية،وعملت األمانة مع شركائها   -٥

 ويوصـى   . سبل تعزيز استخدام األدوية على نحـو رشـيد          من البينات لتقديم توصيات بشأن     فوجمع عدد كا  
  ١:بالتدخالت التالي ذكرها التي ترتكز عليها االستراتيجية الدوائية للمنظمة

  
  إنشاء هيئة وطنية متعددة التخصصات لتنسيق سياسات استخدام األدوية ورصد تأثيرها  •

يب واإلشراف ودعم عمليـات صـنع       لبينات واالستعانة بها للتدر   با مسندةصياغة دالئل سريرية      •
  القرارات الحاسمة بشأن األدوية

انتقاء قوائم باألدوية األساسية تقوم على العالجات المختارة وتستخدم لـشراء األدويـة وتـسديد                 •
  صناديق التأمين لتكاليفها

  إنشاء لجان معنية باألدوية والعالجات في المناطق والمستشفيات لتحسين استخدام األدوية  •

تعزيز التدريب القائم على حل المشاكل في مجال المعالجة الدوائية في إطـار منـاهج التعلـيم                   •
  الجامعي

  جعل الحصول على التعليم الطبي المستمر أثناء الخدمة شرطاً للحصول على اإلجازة  •

  تعزيز نُظم اإلشراف والمراجعة وتلقي المالحظات في األوساط المؤسسية  •

  عن األدوية) بما فيها المعطيات المقارنة(تقلة توفير معلومات مس  •

  تعزيز توعية الجمهور في مجال األدوية  •

  إلغاء الحوافز المالية الضارة التي تؤدي إلى وصف األدوية على نحو غير رشيد  •

إعداد وإنفاذ لوائح تنظيمية مالئمة تشمل قواعد تنظيمية من شأنها التحقق من اتـساق األنـشطة                  •
  ١٧-٤١ج ص عع المعايير األخالقية للمنظمة، التي اعتُمدت في القرار الترويجية م

  .رصد نفقات حكومية لضمان توافر األدوية والعاملين الصحيين بصورة عادلة  •
  

                                                            
  .WHO/EDM/2002.3 الوثيقة    ١
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ويتعذر التوصل  . والعديد من تلك التدخالت هي في متناول جميع الدول األعضاء من الناحيتين التقنية والمالية             
وكانت البينـات التـي قُـدمت فـي     . دوية على نحو رشيد دون اعتماد تلك اإلجراءات   إلى ضمان استخدام األ   

أبريل /  نيسان٢ -مارس /  آذار٣٠شيانغ ماي، تايلند، (المؤتمر الدولي الثاني المعني بتحسين استخدام األدوية 
كن أن يؤثر العديـد     ومن المم . ت فعالية هذه التدخال   أكدت مجدداً على  عم المنظمة قد    بد حظيت، والتي   )٢٠٠٤

 التـأمين   التي تستخدم بها األدوية بما فـي ذلـك        من الجوانب المختلفة للسياسات والنُظم الصحية على الكيفية         
والتمويل واالختيار والتسعير وتوافر األدوية وعملية الترويج لها والقواعد التنظيمية الخاصة بهـا والهياكـل               

 ، والعالجات المعنية بأعمال الرصد واإلشراف، وتثقيـف الجمهـور         المعنية بتحسين جودتها مثل لجان األدوية     
ومن الصعوبة بمكان القيام بالتنسيق مـا بـين العديـد مـن             . نحو مالئم وتوافر مهنيين صحيين مدربين على      

 المعنيين واالختصاصات المختلفة من أجل الترويج الستخدام األدوية على نحو رشيد علـى              المصلحةأصحاب  
 المطلوبة لتيسير   تُناط بها المهمة  بكامله وذلك عندما يفتقر غالباً إلى وجود المحفل أو الهيئة التي            مستوى القطر   

هذه العملية وعلى ذلك، فإن التوصية العامة للمؤتمر تمثلت في ضرورة قيام البلدان بتـوفير بـرامج وطنيـة                   
ذ المنسق للتدخالت المتعـددة األوجـه       خاصة باألدوية لتعزيز استخدام األدوية على نحو رشيد من خالل التنفي          

والمستدامة، وأن يتم االرتقاء بها إلى المستوى الوطني مع وجود نُظم داخلية لرصد استخدام األدويـة حتـى                  
  ١.يتسنى تقييم التقدم المحرز في هذا الشأن

  
وائيـة فـي   أعدت األمانة قاعدة بيانات ثانية لرصد الحالـة الد   أيضاً،   ١١-٥٤ج ص ع  وعمالً بالقرار     -٦

وتتضمن قاعدة البيانات هذه معلومات عن السياسات الدوائية التي انتهجتها جميع الدول األعضاء في               ٢.البلدان
، مما يظهر أن عدداً كبيراً من الدول األعضاء ال يستفيد من جميع الخيـارات المتاحـة       ٢٠٠٣ و ١٩٩٩عامي  

ومـن  . ية التي أوصت بها منظمة الصحة العالميـة        أن العديد منها ينفذ بعض السياسات الوطن       منعلى الرغم   
أصل كل الدول األعضاء التي أتاحت المعلومات، على سبيل المثال، بلغت نسبة الدول التي رصدت اسـتخدام                 

٪ ونسبة الدول التي نظمت برنامجاً لتثقيف الجمهـور بـشأن           ٦٠األدوية خالل العامين الماضيين ما يقل عن        
٪ ونسبة الدول التي دعمت أنشطة التعليم الطبي المـستمر          ٥٠امين الماضيين حوالى    خالل الع استخدام األدوية   

ونسبة الدول التي   ٪  ٤٠وأنشأت مركز معلومات بشأن األدوية ما يقارب        المستقلة للقائمين على وصف األدوية      
٪، ونـسبة   ٤٠٪ و ٣٠لديها لجان معنية باألدوية والعالجات في معظم المستشفيات والمناطق ما يتراوح بـين              

وكادت نسبة  . ٪٦٠الدول التي حدثت فيها المبادئ التوجيهية السريرية خالل السنوات الخمس الماضية حوالى             
٪ في حين أن نسبة الدول التي استخدمت تلـك          ٧٠الدول التي تمتلك قائمة وطنية باألدوية األساسية تزيد على          

حت نسبة الدول التي دربت القائمين علـى وصـف          ٪ وتراو ٣٠القائمة لتسديد تكاليف التأمين اقتصرت على       
األدوية فيها في ما يتعلق بمفهوم األدوية األساسية وعلم المعالجة الدوائية ووصف األدوية على نحـو رشـيد                  

  .٪ فقط٧٠٪ و٦٠وتطبيق المبادئ التوجيهية السريرية بين 
  
تخذ اإلجراءات الالزمـة، لـسببين      على نحو غير رشيد ما لم ت      وال يستبعد أن يتزايد استخدام األدوية         -٧
أوالً، تفيد البينات أن استعمال األدوية في القطاع الخاص يعد أسوأ بكثير من استعمالها في القطاع العـام                  : هما

ويوفر القطاع الخاص نسبة متزايدة من      . وذلك في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية         
 وقد يكون ضعف القواعد التنظيمية في القطاع الخاص في بعض البلـدان             .صحية في العالم  خدمات الرعاية ال  

ثانياً، أن عدة مبادرات عالمية رئيسية ترمي إلى تعزيـز الحـصول علـى    . أحد األسباب التي تقف وراء ذلك   
 من األمراض األدوية األساسية وتوسيع نطاق عالج مرضى األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا وغيرها

ورغم أن هذه البرامج تتضمن .  بصفة أساسية على تيسير الحصول على األدوية المرتبطة بهذه األمراضتركّز

                                                            
  .http://mednet3.who.int/icium/icium2004/recommendations.asp  انظر   ١
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إيـالء االهتمـام الكـافي      ،   غالبـاً  ،تدابير احترازية لضمان استعمال األدوية على نحو رشيد، إال أنه ال يـتم            
ئدة المتمثلة في استخدام األدوية علـى نحـو غيـر           وتخصيص الموارد المناسبة لحل المشكلة األساسية والسا      

  .مناسب
  
  رشـيد فـي    وقد حددت جمعية الصحة العالميـة مهمـة تعزيـز اسـتعمال األدويـة علـى نحـو                     -٨

  القـرارات  (، واعتمدت الحقاً عدة قرارات بشأن جوانب خاصة مثل تـرويج األدويـة              ٢٧-٣٩ج ص ع   القرار
ــصيدلي ) ٩-٥١ج ص ع و،١٦-٤٧ج ص ع، و٣٠-٤٥ج ص ع، و١٧-٤١ج ص ع ــرار (ودور الــ   القــ
  ، ٢٧-٤٥ج ص ع  ، و ٢٠-٤٣ج ص ع  القـرارات   (وجوانب عامة مثـل األدويـة األساسـية         ) ١٢-٤٧ج ص ع  

) ١٩-٥٢ج ص ع  ، و ١٤-٤٩ج ص ع  ، و ١٦-٤١ج ص ع  (واالستراتيجية الدوائيـة المنقحـة      ) ١٣-٤٧ج ص ع  و
وتقتضي المعارف التي تم اكتـسابها      ). ١١-٥٤ج ص ع  القرار  (واالستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية      
لبينات اعتماد نهج سياسي جديد شامل على مـستوى         المسندة با في اآلونة األخيرة والتوصيات العملية الراهنة       

ولم يتم، في أي    . القطاعات في ما يتصل بالنُظم الصحية واألدوية بغية تعزيز استخدام األدوية على نحو رشيد             
 البرامج الوطنية الخاصة باألدوية     ومن دواعي األسف أن   . التأكيد على هذا النهج   ،  المذكورة آنفاً من القرارات   

وتمثـل  .  في العديد مـن البلـدان      ليس لها وجود  )  أعاله ٥انظر الفقرة   (الموصى بها والتي تشتد الحاجة إليها       
  .روع القرار المذكور أدناهالحاجة الماسة إلقامة مثل هذه البرامج المحور األساسي لهذا التقرير ومش

  
 الثامنة عشرة بعد المائة أن قضية استخدام األدوية علـى           دورتهأقر أعضاء المجلس التنفيذي في      وقد    -٩

والـسياسات  نحو غير رشيد تمثل أزمة صحية عمومية خطيرة على مستوى العالم، تستوجب تركيـز الـنُظم                 
ج الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية وجود والية جديـدة          ويستلزم هذا النه  . الصحية لمعالجتها والتصدي لها   

 في جمعية    األعضاء، الدولللمنظمة لتيسير تدفق المزيد من الموارد الستخدامها في هذا المجال ولقد أوضحت             
استخدام األدويـة    حول   أعم، الحاجة لقرار    لك أعضاء المجلس التنفيذي    وكذ ١الصحة العالمية الثامنة والخمسين   

كما دعا المجلس، على نحو واضح، إلصدار قرار محدد، ال يتكرر فيه ذكر الجوانب التـي                .  رشيد على نحو 
 ومن شأن التوجيه بإنشاء برامج وطنية لرصد اسـتعمال األدويـة وتنـسيق تنفيـذ                ٢.تناولتها نصوص سابقة  

التي تستهدف مقـدمي    و)  أعاله ٥انظر الفقرة   (التدخالت المستدامة والمتعددة األوجه على مستوى كامل القطر         
 ولـم يـستكمل     .تفهم هذه المخـاوف   الرعاية والمستهلكين على حد سواء، في كال القطاعين العام والخاص،           

 وطلب المجلس، عندما . بما في ذلك هذه التوصية، مشروع القرار والتعديالت المقترحة عليهالنظر فيالمجلس 
  .وتقديم معلومات إضافية في هذا الشأنمنقح  إعداد مشروع قرار النظر في هذا القرار،قرر إرجاء 

  
وحيث لم يكن فريق الصياغة . ويتضمن مشروع القرار التالي التعديالت التي اقترحها أعضاء المجلس   -١٠

غير الرسمي، الذي اجتمع للنظر في النص، قد أنهى عمله، فقد بقيت هناك بعض الجوانب التي افتقرت إلـى                   
األدوية على   الدول األعضاء على ضمان تنسيق استعمال        ٣روع القرار األصلي  فقد حثّ مش  . االتساق المطلوب 

نحو رشيد، حيثما يكون ذلك ممكناً، بإنشاء هيئة وطنية ذات والية متعددة التخصصات يشارك فيها المجتمـع                 
. شـيد المدني لرصد استخدام األدوية وتعزيز وتنسيق عملية تنفيذ برنامج وطني الستعمال األدوية على نحو ر              

 أعاله، تنفذها الدول    ٥وتتضمن مثل هذه البرامج الوطنية استراتيجيات أساسية والسيما تلك المدرجة في الفقرة             
يتعلـق   ويظل مشروع القرار المنقح عاماً وشامالً في ما      .  بما يتفق مع أوضاع كل بلد      جييتدراألعضاء بشكل   

                                                            
  ).النص اإلنكليزي(، ٢، الفرع "أ"، المحضر الموجز للجلسة الثامنة للجنة ٣/سجالت/ ٥٨/٢٠٠٥ع ص جالوثيقة     ١
س التنفيذي الثامنـة    ، المحضر الموجز للجلسة الخامسة لدورة المجل      ١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت م - إ د ت مالوثيقة      ٢

  ).النص اإلنكليزي(، ٤عشرة بعد المائة، الفرع 
  .١٠، الفقرة ١١٨/٦ت م الوثيقة    ٣



   EB120/7    ١٢٠/٧ت م

6 

، إال أن التركيز على     )٦(١و) ٢(١ذلك في الفقرة    بحثّ الدول األعضاء على النظر في إنشاء برنامج وطني، و         
اتفاق لتقرير أي من االسـتراتيجيات ينبغـي أن          أيهذا األمر لم يكن باتاً، بالنظر إلى أنه لم يتم التوصل إلى             

وعلى ذلك، فقد حذف كـل      . وال الكيفية التي يتعين أن تدار بها هذه البرامج        تعتمدها مثل هذه البرامج الوطنية،      
ر فيه إلى رصد استعمال األدوية، والنشاط األساسي ألي برنامج يهدف إلى تعزيز استعمال األدوية على                ما أشي 

نـسيق عمليـة    بإنشاء هيئة وطنية ذات والية متعددة التخصصات لت       "كما تغيرت التوصية المتعلقة     . نحو رشيد 
ـ   ". النظر في إنشاء مثل هذه الهيئـة       "لتصبح،  "تنفيذ برنامج وطني   نص بهـامش اختيـار ضـيق    ويحـتفظ ال

الدالئل السريرية، وتدريب المهنيين الصحيين، واللوائح التنظيمية       ( أعاله   ٥لالستراتيجيات المذكورة في الفقرة     
قوائم األدوية األساسية، ولجان األدوية     (، إال أنه تم إدخال البعض ضمن أقواس مربعة          )بشأن الترويج لألدوية  

تعزيز نُظم اإلشراف والمراجعة وتلقي المالحظات وجعل الحـصول         (خر  ولم يرد ذكر البعض اآل    ) والعالجات
وتـم تقلـيص    ). على التعليم الطبي المستمر شرطاً للحصول على اإلجازة، وتجنب الحوافز المالية الـضارة            

الدول األعضاء في سعيها إلى إنشاء برامج       التوصيات المقترحة للمدير العام باعتبار أن كل ما يشير إلى دعم            
تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد، قـد         األدوية وتنسيق عملية تنفيذ استراتيجيات       استعمالطنية لرصد   و

وكذلك ما ورد بشأن تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في سعيها إلى إنشاء هيئات وطنية لتنسيق البرامج                 . حذف
. ة إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد       وتم االحتفاظ بالتوصية المتعلقة بتعزيز البحوث الرامي      . الوطنية

 اً أساسي  أمراً غير أنه تم حذف ما كان يشير إلى تعزيز البحوث المتعلقة بتطوير نُظم وطنية للرصد، التي تعتبر                
  .لرصد تأثير التدخالت، لكنها غائبة في أغلب األحيان

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  : إلى النظر في مشروع القرار التالي مدعويالمجلس التنفيذ  -١١
  

  المجلس التنفيذي،
  

بالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد بما فـي           بعد أن نظر في التقرير الخاص         
  ١،لعالج األطفال أدوية أفضل استحداثذلك 

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  ة الستون،جمعية الصحة العالمي  

  
التقدم المحرز  : بعد أن نظرت في التقرير الخاص باستعمال األدوية على نحو رشيد            

  ؛في تنفيذ االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية
  

 األدوية على نحو رشيد من قبـل        استعمالوإذ تذكِّر بالتقرير الذي قدمته األمانة عن          
رح للمناقشة خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة       طُوالقائمين على وصف األدوية والمرضى،      

  والخمسين؛

                                                            
 .١٢٠/٧ت م الوثيقة   ١
 ١٢٠/٧ت مالوثيقـة   انظـر    لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلـى األمانـة                  ٢

   .١ إضافة
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 بـشأن   ١٣-٤٧ج ص ع   و ١٦-٤١ج ص ع   و ٢٧-٣٩ج ص ع  وإذ تذكِّر بـالقرارات       
ــرارات  ــى نحــو رشــيد، والق ــة عل    ٣٠-٤٥ج ص ع و١٧-٤١ج ص عاســتعمال األدوي

   ٢٠-٤٣ج ص ع   بشأن المعايير األخالقية لتـرويج األدويـة، والقـرارين           ١٦-٤٧ج ص ع  و
   بشأن برنامج عمل المنظمـة الخـاص بالعقـاقير األساسـية، والقـرار              ٢٧-٤٥ج ص ع  و

 بـشأن   ١٩-٥٢ج ص ع   و ١٤-٤٩ج ص ع   بشأن دور الصيدلي، والقـرارين       ١٢-٤٧ج ص ع  
 بشأن اإلعالن عن المنتجـات الطبيـة        ٩-٥١ج ص ع  االستراتيجية الدوائية المنقحة، والقرار     

 بـشأن  ١١-٥٤ج ص عتخدام شبكة اإلنترنت، والقـرار  والترويج لها وبيعها عبر الحدود باس  
ـ االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالم      بـشأن مقاومـة     ٢٧-٥٨ج ص ع  ة، والقـرار    ي

  مضادات الميكروبات؛
  

 بجهود منظمة الصحة العالميـة المبذولـة بالتعـاون مـع الحكومـات              تعترفوإذ    
في المجاالت المتعلقة بتنظـيم إيتـاء       والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية       

 القـائمين علـى     قبل األدوية من    استعمالالرعاية الصحية وبرامج التأمين الصحي لتحسين       
  ؛وصف وتوزيع األدوية والمرضى

  
وإذ تدرك العناصر األساسية التي تنطوي عليها استراتيجية منظمة الصحة العالميـة              

  ١لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛
  

 مقـدمي الخـدمات     قبلوإذ ترغب في تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد من             
  ؛] الحصول على األدوية األساسيةعدالة  اإلسهام الفعال في تحقيق  أجلمن[ والمستهلكين 

  
وإذ تدرك أن استعمال األدوية على نحو غير رشيد مـازال يمثـل مـشكلة ملحـة                   
مما يؤدي إلى عواقـب     ] حي الخاص في البلدان النامية      والسيما في القطاع الص   [  ومستفحلة

وخيمة من حيث نتائجها بالنسبة إلى الفقراء والتفاعالت الدوائية الـضائرة بزيـادة مقاومـة               
  مضادات الميكروبات وإهدار الموارد؛

  
وإذ تعترف بأن تنفيذ القرارات السابقة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات لن يحالفه              

  مواجهة المشكلة العالمية المتمثلة في استعمال األدوية على نحو غير رشيد؛النجاح دون 
  

 كما أنها ليس لديها     حازمة لتنظيم األدوية،  وإذ تسلّم بأن عدة بلدان ليس لديها سلطة           
  هيئة وطنية كاملة لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛/ برنامج

  
لمية الرامية إلى تعزيز الحصول علـى       وإذ تشدد على ضرورة التزام المبادرات العا        

  األدوية األساسية، بمبدأ استعمال األدوية على نحو رشيد، والسيما تقيد المرضى بذلك؛
  

وإذ يساورها القلق لقلة االهتمام بمواجهة استعمال األدوية على نحو غير رشيد مـن                
   القائمين على وصف وتوزيع األدوية ومن قبل المستهلكين؛قبل
  

                                                            
  .WHO/EDM/2004.5 الوثيقة    ١
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 تشدد على ضرورة اتباع نهج شامل ومستديم ووطني وقطاعي شـامل لتعزيـز              وإذ  
  استعمال األدوية على نحو رشيد؛

  
وإذ تسلّم بأهمية تمويل األدوية والتأثير الجوهري لسبل دفع أجور مقدمي الخدمات            [   

 وجود سياسة مالئمة بـشأن تمويـل        وبضرورةعلى استعمال هذه األدوية على نحو رشيد،        
  ]ة الصحية؛ الرعاي

  
 بما يجعل واصف األدويـة      مبنَّدةوإذ تسلّم بأن الحوافز الضارة التي تضم رسوماً         [   

األمر الذي يسير في اتجاه االستعمال غير الرشيد لألدويـة،          ) الدفع لمقدم الخدمة  (يقوم ببيعها   
  ]مما يستوجب إصالحاً صحياً شامالً؛ 

  
للحكومات والمهنيين الصحيين والمجتمـع     واقتناعاً منها بأن الوقت قد حان بالنسبة          

المدني، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها، بما في ذلـك تـوفير مـوارد               
  ،مناسبة لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد

  
  ١:على القيام بما يلي الدول األعضاء تحث  -١
  

وتوفير الدعم المـالي    توظيف استثمارات كافية في مجال الموارد البشرية          )١(
الكافي بغية تقوية القدرات المؤسسية وتعزيزها من أجل ضمان اسـتعمال األدويـة             

  على نحو أنسب في القطاعين العام والخاص؛
  
 حـسب   ،أو تعزيز سـلطة وطنيـة لتنظـيم العقـاقير         / النظر في إنشاء و     )٢(

تـصاصات،  أو هيئة ذات والية متعـددة االخ      /  وبرنامج وطني كامل، و    االقتضاء،
 من أجل تعزيز استعمال األدوية على       ،يشارك فيها المجتمع المدني، والهيئات المهنية     

  نحو رشيد؛
  
 ،العمل على تطوير وتدعيم وتنفيذ عملية إدراج قوائم األدويـة األساسـية             )٣([ 

   ] ضمن مضمومة مزايا الصناديق التأمينية الراهنة أو الجديدة؛حسب االقتضاء،
  
تطوير وتدعيم البرامج التدريبية الراهنـة المتعلقـة باسـتعمال          العمل على     )٤(

األدوية على نحو رشيد، والتأكد من أخذها في الحسبان، في منـاهج تعلـيم جميـع                
الطبـي  التعليم  العاملين في ميدان الصحة، وطلبة كليات الطب، بما في ذلك برامج            

  ؛حسب االقتضاءالمستمر الخاص بهم، 
  
 اسـتخدام    أو إنفاذ التشريعات الراهنة لحظر تـشجيع       سن تشريعات جديدة    )٥(

بما في ذلك تلك المبيعات التي      [ األدوية استخداماً خاطئاً أو مضلالً أو غير أخالقي         
لرصد ترويج األدوية ووضع وتنفيـذ      ] تتم مباشرة للمستهلك وعبر شبكة اإلنترنت       

  برامج تقدم معلومات مستقلة وغير ترويجية عن األدوية؛

                                                            
  .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حيثما يقتضي األمر ذلك    ١
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برامج وطنية لتحسين استخدام األدوية بما في ذلـك         / ع وتنفيذ سياسات  وض  )٦(
ة دمع التركيز على التـدخالت المتعـد     ] وقوائم األدوية األساسية    [ الدالئل السريرية   

األوجه التي تستهدف النُظم الصحية العامة والخاصة ويشارك فيها مقدمو الخـدمات            
  والمستهلكون؛

  
، دور لجنة األدوية والعالجات فـي المستـشفيات         النظر في تطوير وتقوية     )٧([ 

  ]؛  حسب االقتضاء،لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد
  
توسيع نطاق التدخالت المستدامة التي تكلل تنفيذها بالنجاح على الـصعيد             )٨(

  المحلي من أجل تطبيقها على الصعيد الوطني؛
  

  :ما يليالمدير العام القيام ب تطلب إلى  -٢
  

، الذي تضطلع به منظمـة الـصحة        المسندتعزيز الدور الريادي والتثقيفي       )١(
  العالمية لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛

  
تعزيز الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية إلى الدول األعضاء، حسبما      )٢(

 أو تعزيز القدرات المؤسسية في مجال دعـم       / يقتضي األمر، في سعيها إلى إنشاء و      
  استعمال األدوية على نحو رشيد في القطاعين العام والخاص؛

  
تعزيز تنسيق الدعم الدولي على الصعيد المالي والتقني فـي مـا يخـتص                )٣(

  ؛باستعمال األدوية على نحو رشيد
  
النهوض بالبحوث والسيما البحوث المتعلقة بتطـوير تـدخالت مـستدامة             )٤(

على جميع المستويات في القطاع الـصحي       لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد       
  العام والخاص؛

  
تعزيز الحوار بين السلطات الصحية والمهنيين الصحيين والمرضى بـشأن            )٥(

  استعمال األدوية على نحو رشيد؛
  
تقديم التقارير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين، ثـم مـرة كـل                )٦(

 تُصادف واإلجراءات اإلضافية المقترحـة      عامين، عن التقدم المحرز والمشاكل التي     
في إطار تنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تعزيز اسـتعمال األدويـة              

  .على نحو رشيد
  
  
  

=     =     =  


